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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A 25 de setembro de 2015, os países adoptaram um conjunto de objetivos para acabar com a pobreza, 

proteger o planeta e assegurar a prosperidade para todos, que fazem parte de uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável. Cada objetivo tem metas específicas a serem alcançadas

nos próximos 15 anos.

Objetivo 1.  Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Objetivo 2.  Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover

 a agricultura sustentável

Objetivo 3.  Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em

 todas as idades

Objetivo 4.  Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover 

 oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Objetivo 5.  Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas

Objetivo 6.  Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento

 para todos

Objectivo 7.  Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos

Objetivo 8.  Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno

 e produtivo e o trabalho digno para todos

Objetivo 9.  Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável

 e fomentar a inovação

Objetivo 10.  Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países

Objetivo 11.  Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Objetivo 12.  Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Objetivo 13.  Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Objetivo 14.  Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos

 para o desenvolvimento sustentável

Objetivo 15.  Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de

 forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação

 dos solos e travar a perda de biodiversidade

Objetivo 16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,

 proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e

 inclusivas a todos os níveis

Objetivo 17.  Reforçar os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o

 Desenvolvimento Sustentável

Para mais informação visite: www.un.org/sustainabledevelopment

www.unric.org/sdgs


